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oয়য্ািkং eর আেবদন 
 

dততর o সহজতর pিkয়ার জনয্, লাiেসিnং পিরেষবা শাখা 
আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন করেত uৎসাহ েদয়। aনলাiন 
পিরেষবার বয্বহার আপনার আেবদন o আপেডেটর পিরবতর্ েনর সময়েক 
dততর কের eবং আপনােক েগাটা লাiেসn pিkয়া ধের আপনার 
লাiেসেnর েরকডর্  েদখার o তােত pেবেশর সুেযাগ কের েদয়। 
 
eখােন আমােদর oেয়বসাiট েদখুন:    www.dos.ny.gov 
 
আেরা তেথয্র জনয্ aনুgহ কের ei িনেদর্ শ িলর aনলাiন িবভাগ েদেখ 
িনন। 
 
আেবদন সmূণর্ করার আেগ যt সহকাের িনেদর্ শ িল পেড় িনন। যাবতীয় িফl 
বাধয্তামূলক, aসmূণর্ আেবদনপt িল েফরত পাঠােনা হেব, যােত িবেশষ 
aনুমিতপt gহেণর pিkয়া িবলিmত হেব। েকােনা আেবদনপেt বা সমথর্নকারী 
নিথপেt িকছু বাদ িদেল, খঁুতযুk হেল বা পুেরাপুির pকােশ বয্থর্ হেল তােক 
লাiেসn pতয্াখয্ান করার যেথ  কারণ বেল ধরা হেব aথবা লাiেসn জাির করা 
হেয় থাকেল eর ফেল লাiেসnিট sিগত বা বািতল করা হেত পাের। 
 
 
oয়য্ািkং eর pেয়ােগর আoতায় কী আেস? 
oয়য্ািkং eর pেয়াগ eর aথর্ হল িফ িনেয় (aথবা েকােনা িবেবচনা বা িবিনময়, pতয্k েহাক বা 
পেরাk) েসi পিরেষবা pদান করা যােত েলামনাশক, েমাম বা সnা বয্বহার কের েলাম তুেল 
েফলার dারা েকােনা মানুেষর মুখম ল, ঘাড়, বা , পা বা কাঁেধর েচহারা unত করা।  oয়য্ািkং eর 
pেয়ােগর মেধয্ iেলেkালিজ পেড় না। 

 
oয়য্ািkং eর লাiেসেnর জনয্ কােদর আেবদন করা আবশয্ক? 
uপেরর বণর্না aনুসাের আiেন েয েকােনা oয়য্ািkং eর pেয়াগ করা বয্িkর oয়য্ািkং eর লাiেসn 
থাকার pেয়াজন। eকিট oয়য্ািkং eর লাiেসn আপনােক eকিট বয্বসা চালােনার পারিমট েদয় না; 
eকিট পৃথক বয্বসািয়ক আেবদন পূরণ করা o eকিট পৃথক বয্বসািয়ক লাiেসn pাp করা আবশয্ক। 

 
িবেশষ aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করেত আমার েকান েকান েযাগয্তার o 
সমথর্নকারী নিথপেtর pেয়াজন? 
আপিন anত 17 বয়সী হেল আপিন ei িভিtেত oয়য্ািkং eর লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত 
পােরন: 
 
 

1)িনu iয়কর্  েsট িশkা o পরীkা (সামিয়কলাiেসেnর েযাগয্)  
ei েsেটর মেধয্ কাজ করেত আপনার 75 ঘ ার aনুেমািদত aধয্য়ন পাঠয্kম সmূণর্ করা 
eবং িনu iয়কর্  েsেটর িলিখত পরীkা পাশ করা আবশয্ক। 
 
সফলভােব পড়ােশানা সmূণর্ করার pমাণs প আপনার আেবদনপেtর িনu iয়কর্  েsট 
aনুেমািদত পড়ােশানার aংশিটর িনি তকরণ আপনার sুেলর পিরচালেকর dারা সmূণর্ 
করােনা আবশয্ক। 
 
NYS লাiেসn েসnার বয্বহার কের aনলাiেন আেবদেনর জনয্, আপনার িনেজর sুেলর 
শংসাপেt তািলকাভুk পাঠয্kেমর েকাড pেবশ করােনা আবশয্ক।  aনলাiন শংসায়ন 
কাযর্kেম aংশgহণকারী sুল িল িশkাথ র পাঠয্kম সmূণর্ হoয়া NYS লাiেসn েসnােরর 
মাধয্েম িনি ত করেব।  aনলাiন শংসায়ন কাযর্kেম aংশgহণ করেছ না eমন sুল িলর 
জনয্ আপনার aনলাiন আেবদনপেtর “NYS পড়ােশানার িনি তকরণ”-e aংেশ 
েপৗঁছেনার পর আপনার sুেলর শংসাপtিট আপেলাড করা আবশয্ক।  িনবর্ািচত পাঠয্kেমর 
েকাড eর িভিtেত িসেsম আপনােক েকান পdিত pেয়াজন তা জানােব। 
 
আপনার আেবদনপt পযর্ােলাচনা o gহণ করার পর আপিন eকিট iেমল পােবন যােত পরীkার 
pিkয়া িবশেদ বয্াখয্া করা থাকেব। 
 

2)িনu iয়কর্  েsট বা মািকর্ ন যুkরাে র বাiের িশkা (সামিয়ক লাiেসেnর েযাগয্) 
 আমরা িনu iয়কর্  েsেট পড়ােশানায় ছাড় িদেত পাির যিদ আপিন aনয্ েকােনা েsেটর বা 

েদেশর সমতুলয্ sের পড়ােশানার নিথপt েদখােত পােরন। আপনার িনmিলিখত িতনিট নিথর 
সবকিটi জমা েদoয়া আবশয্ক: 
 
(1) sুেলর eকিট শংসাপt; 

(2) sুেলর িবষয় িলর o সmূণর্ করা ঘ ার তািলকার eকিট নকল; 

eবং 

(3) আপনার েsেটর েবােডর্ র েথেক eকিট বতর্ মান িবেশষ aনুমিতর শংসাপt aথবা, 
লাiেসnpাp না হেল, আপনার েsেটর েবােডর্ র েথেক eকিট বতর্ মান শংসাপt, যা 
দািব করা ঘ া যাচাi করেব। 

 আপনার আেবদনপt পযর্ােলাচনা o gহণ করার পর আপনােক ei েsেট oয়য্ািkং eর 
লাiেসn েপেত িনu iয়কর্  েsেটর িলিখত পরীkাo পাশ করেত হেব। আপিন তথয্ পােবন 
যােত পরীkার pিkয়া িবশেদ বয্াখয্া করা থাকেব। 

 
3)     aিভjতা: িনu iয়কর্  েsেটর বাiের 5 বছর 

oয়য্ািkং eর সমতুলয্ েকােনা েপশায় পাঁচ বছেরর আiনসmত aিভjতা থাকা েয েকােনা 
বয্িk িশkা o aিভjতার সেnাষজনক pমাণ জমা িদেয় িনu iয়কর্  েsেটর লাiেসেnর 
আেবদন করেত পােরন। 
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  মািকর্ ন যুkরাে র িভতেরর aিভjতা: 
 (1) েসi লাiেসিnং সংsা েথেক eকিট মূল শংসায়ন েযখােন eর আেগ আপনার 

লাiেসn িছল।   
  
 (2) pাkন িনেয়াগকতর্ ার, সহকম েদর, kােয়nেদর dারা পূরণ করা িট aিভjতার 

িববৃিত, যােত দািব করা হেয়েছ েয আপনার েসi েsেট anত পাঁচ বছেরর 
aিভjতা রেয়েছ।  ei aিভjতার িববৃিত িলর মেধয্ aবশয্i anভুর্k থাকেত হেব 
যথাযথ তািরখ  (চাকির র মাস o বছর eবং চাকির েশেষর মাস o বছর), sান 
(শহর, েsট, েদাকােনর নাম) eবং আপনার dারা সmািদত সুিনিদর্  পিরেষবা িল। 
   

  
 (3)   কেরর িরটােনর্র eকিট pিতিলিপ েযখােন oয়য্ািkং-েক েপশা িহেসেব uেlখ করা 

রেয়েছ 
  
  মািকর্ ন যুkরাে র বাiেরর aিভjতা:   
  pমােণর anভুর্k হেত পাের, িকn তােতi তা সীমাবd নয়: 

  
 (1)  আপনার েদেশর লাiেসিnং কতৃর্ পেkর েথেক পাoয়া সরকাির শংসাপt aথবা 

uপ তাবােসর েথেক যাচাiকরণ েয আপনার েদেশ ei েপশার বয্বসা করেত 
লাiেসেnর pেয়াজন হয় না। 

  
 (2)  আপনার েদেশর িনেয়াগকতর্ ার(েদর) েথেক িবsািরত িচিঠ যােত িনযুিkর যথাযথ 

তািরখ, sান o আপনার dারা সmািদত সুিনিদর্  পিরেষবা িল িনিদর্  করা থাকেব। 
  
 (3)  আপনার েদেশর আপনার kােয়েnর(েদর), বা সহকম েদর েথেক িবsািরত িচিঠ 

যােত িনযুিkর যথাযথ তািরখ, sান o আপনার dারা সmািদত সুিনিদর্  পিরেষবা িল 
িনিদর্  করা থাকেব।  

  
 (4)  পাসেপােটর্ র eকিট pিতিলিপ যােত oয়য্ািkং-েক েপশা িহেসেব uেlখ করা থাকেব, 

াiিভং লাiেসn, oয়য্ািkং eর aিভjতা সহ oয়াকর্ বুক aথবা েকােনা ফেটা 
পিরিচিত।  

  
 (5)  পাঠয্kম িলর eবং আপনার েদেশ সmূণর্ করা িশkার িডেpামা/শংসাপেtর 

pিতিলিপ। 
  
 (6)  কেরর িরটােনর্র eকিট pিতিলিপ েযখােন oয়য্ািkং-েক েপশা িহেসেব uেlখ করা 

রেয়েছ 
 

 আপনার আেবদনপt পযর্ােলাচনা o gহণ করার পর আপিন পরীkা বা আর েকােনা িশkা 
ছাড়াi িনu iয়কর্  েsেটর oয়য্ািkং eর লাiেসn েপেত পারেবন। 

 
4)  িনu iয়কর্  েsেটর আেগকার িবেশষ aনুমিত 

েয বয্িk তার লাiেসেn েদoয়া েময়াদ েশেষর তািরেখর পাঁচ বছেরর মেধয্ eকিট 
পুননর্বীকরেণর আেবদন o িফ দািখল করেত বয্থর্ হেবন িতিন eকিট িলিখত পরীkায় পাশ না 
করা পযর্n েসi লাiেসn পাoয়ার aেযাগয্ থাকেবন। আেগকার িবেশষ aনুমিতর pমাণ 
pেয়াজন হেত পাের। 

 
আিম িক aনয্ েকােনা েsেট আমার িবেশষ aনুমিতর িভিtেত eকিট oয়য্ািkং 
eর লাiেসn pাp করেত পাির? 
না। ei মুহূেতর্  িনu iয়কর্  েsেটর aনয্ েকােনা েsেটর সে  েকােনা পারsিরক চুিk েনi। 
 

আমােক েকন কাগেজর আেবদনপেt আমার iেমল aয্াে স pদান করেত হেব? 

আপনার iেমল aয্াে সিট আপনার NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাun ৈতির করেত বয্বহার 
করা হেব।  েবিশরভাগ আদানpদান iেমল মারফৎ করা হেব। আপিন ভিবষয্েত আপনার iেমল 
aয্াে স বদলােল আপনােক িনেজর aয্াকাuেn লগ iন করেত o েসিটেক আপনার নতুন iেমল 
aয্াে স িদেয় আপেডট করেত হেব। 
 
eকবার আমার আেবদন aনুেমািদত হoয়ার পর আিম কীভােব আমার পরীkার 
সময়সূিচ িনধর্ারণ করেবা?  
পরীkার সময়সূিচ িনধর্ারণ করা েকবল আপনার aনলাiন aয্াকাuেnর মাধয্েমi uপলb হেব।  
আপনার আেবদন aনুেমািদত হoয়ার পর eকিট iেমল পােবন যার dারা আপনােক জানােনা হেব 
েয আপিন eখন আপনার পরীkার সময়সূিচ িনধর্ারণ করেত পােরন। আপিন aনলাiেন NYS 
লাiেসn েসnার মারফৎ আেবদন কের থাকেল আপিন িনেজর পরীkার সময়সূিচ িনধর্ারণ করেত 
িনেজর aয্াকাuেn লগ iন করেত পারেবন। আপিন লাiেসিnং পিরেষবা শাখায় eকিট কাগেজর 
আেবদনপt জমা িদেয় আেবদন কের থাকেল আপিন আপনার আেবদনপেt েয iেমল aয্াে স 
িদেয়েছন েসখােন iেমলিট পাঠােনা হেব। আপিন আপনার িবেশষ পরীkার বয্বsার pেয়াজনীয়তার 
কথা িনেদর্ শ কের থাকেল লাiেসিnং পিরেষবা শাখার eকজন pিতিনিধ আপনার জনয্ আপনার 
পরীkার সময়সূিচ িনধর্ারণ করেত আপনার সে  েযাগােযাগ করেবন। 

 
আিম িক েsেটর পরীkা পাশ করার আেগ কাজ করেত পাির? 
হয্াঁ। পরীkার pিkয়া সmূণর্ করাকালীন আপিন কাজ করেত চাiেল eকিট ছয়মােসর সামিয়ক 
লাiেসn পাoয়া যােব ($10 িফ)। েকবলমাt িনu iয়কর্  েsেট বা মািকর্ ন যুkরাে  িশkা pাp 
করার িভিtেত আেবদন কেরেছন eমন আেবদনকারীরাi সামিয়ক িবেশষ aনুমিতর েযাগয্। 

 
িবেশষ aনুমিতর িফ কত o শতর্ িল কী কী? 
$40 - মূল আেবদেনর লাiেসn িফ (সকল আেবদনকারীর জনয্)। েয আেবদনকারীেদর পরীkা 

পাশ করেত হেব না তােদর জনয্ (েযমন, 5 বছেরর আiনসmত aিভjতার িভিtেত 
আেবদন করেল) eটাi eকমাt িফ যা pদান করেত হেব। 

$10 -  6 মােসর সামিয়ক লাiেসn িফ। 
 
aনুgহ কের লkয্ ক ন:  eকিট মূল আেবদনপেtর o eকিট সামিয়ক লাiেসেnর জনয্ আেবদন 
করেল আপনােক eকবার $50 আেবদেনর িফ জমা িদেত হেব। পৃথকভােব আেবদেনর িফ জমা 
েদoয়ার pেয়াজন েনi। 
 
িবেশষ aনুমিতর েময়াদ চার বছর। সামিয়ক লাiেসেnর েময়াদ 6 মাস। 
$15  -  পরীkার িফ  (আপিন আপনার পরীkার সময়সূিচ aনলাiেন িনধর্ারণ করার সময় সংgহ 

করা হেব) 

 
আপনারা কী pকাের aথর্pদান gহণ কেরন? 

আপিন েsট িবভােগর pিত pেদয় েচক বা মািন aডর্ ার মারফৎ aথর্pদান করেত পােরন aথবা 
আেমিরকান ekেpস, মাsারকাডর্  বা িভসা মারফৎ, eকিট েkিডট কাডর্  aনুেমাদন ফমর্ বয্বহার 
কের aথবা যখন আপিন aনলাiেন আেবদন কেরন। নগদ aথর্ পাঠােবন না। আেবদেনর িফ a-
েফরতেযাগয্।  আপনার বয্া  যিদ েচক েফরত েদয় তাহেল $20 ফী দািব করা হেব। 
 
 
 
আমার িক লাiেসn েপেত eকিট শারীিরক পরীkা করােনার দরকার আেছ? 
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হয্াঁ। sাভািবক oয়য্ািkং eর জনয্ আেবদন করেত আপনােক eকজন িচিকৎসক, িচিকৎসেকর 
সহকারী বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় পরীkা করােত হেব। আপিন aনলাiেন আেবদন করেল আপনার 
িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহকারী বা েপশাদার নাসর্-েক আেবদনপেtর sােsয্র শংসায়ন 
aংশিট aথবা sােsয্র শংসায়ন ফমর্ (DOS-1948) পূরণ করা o তািরখ েদoয়া আবশয্ক। 
আপনার িনেজর আেবদনিট শংসায়েনর sাkর করার o তািরখ েদoয়ার 30 িদেনর মেধয্ জমা 
েদoয়া আবশয্ক। 
িশ  সহায়তা িববৃিত 
আপনার েকােনা সnান বা েকােনা সমথর্েনর বাধয্বাধকতা থাকা বয্িতেরেক িনu iয়কর্  েsেট 
(সাধারণ বাধয্বাধকতার আiন) eকিট িশ  সহায়তা িববৃিত েদoয়া বাধয্তামূলক।  চার মাস বা তার 
েবিশ সময় ধের িশ  সহায়তা বেকয়া রেয়েছ eমন েয েকােনা বয্িk তার বয্বসািয়ক, 
েপশাদারী o াiিভং লাiেসn sিগতকরণ সােপk হেত পােরন। সহায়তার বাধয্বাধকতার 
আiনসmত বলবৎকরণেক হতাশ বা পরাs করার uেdেশয্ েদoয়া icাকৃত িলিখত িমথয্া িববৃিত 
জমা েদoয়া েফৗজদাির আiেনর §175.35 aধীেন শািsেযাগয্। েকােনা েsেটর বা sানীয় 
সরকােরর কােছ pতারণার aিভpােয় িমথয্া দিলল েপশ করা E-ে ণীর তর aপরাধ।  
 

aনলাiন পিরেষবা িল সmিকর্ ত তথয্: 
dততর o সহজতর pিkয়ার জনয্, লাiেসিnং পিরেষবা শাখা 
আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন করেত uৎসাহ েদয়।  aনলাiন 
পিরেষবার বয্বহার আপনার আেবদন o আপেডেটর পিরবতর্ েনর সময়েক 
dততর কের eবং eবং eটা আপনােক েগাটা লাiেসn pিkয়া ধের 
আপনার লাiেসেnর েরকডর্  েদখার o তােত pেবেশর সুেযাগ কের েদয়। 

আরo সmূণর্ িনেদর্ শ o aনয্ানয্ aনলাiন তেথয্র জনয্ eখােন pায়শ িজjািসত p াবলী েদখুন  
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html 
 
aনলাiেন কী ধরেণর েলনেদন o তথয্ পাoয়া যায়? 

● eকিট pাথিমক আেবদনপt সmূণর্ করা 

● eকিট আেবদেনর িsিত েদখা  

● আপনার লাiেসn পুননর্বীকরণ করা 

● eকিট পরীkার সময়সূিচ িনধর্ারণ করা o ফলাফল েদখা 

● eকিট লাiেসেnর িsিত েদখা 

● লাiেসেnর তথয্ সংেশাধন করা 

● eকিট লাiেসেnর নকেলর aনুেরাধ করা 

 
আিম কীভােব NYS লাiেসn েসnার (NYSLC) eর মেধয্ eকিট 
aয্াকাuেnর জনয্ েরিজsার করেবা? 
NYS লাiেসn েসnার (NYSLC) eর মেধয্ eকিট aয্াকাuেnর জনয্ েরিজsার করেত 
আপনার pথেম My NY.gov -e েরিজsার করা আবশয্ক। 
 
আপিন বতর্ মােন My NY.gov -e েরিজsাডর্  না হেল eখােন My NY.gov eর 
েরিজেsশন সাiেট যান https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/ eবং ‘আমার eকিট 
NY.gov আiিডর pেয়াজন’ সংেযােগ িkক ক ন o My NY.gov eর জনয্ েরিজেsশন 

করেত aনুসরণ ক ন।  eকবার আপিন My NY.gov -e েরিজsাডর্  হেয় েগেল My 
NY.gov -e আপনার কােছ uপলb িবকl িল েথেক NYS লাiেসn েসnারিট িনবর্াচন ক ন। 
NYS লাiেসn েসnাের ডানিদেকর uপেরর েকােণ ‘aয্াকাun বয্বsাপনা’ সংেযাগিটেত িkক 
ক ন। pেয়াজনীয় িফl িল পূরণ ক ন o ei েডটা আপনার aয্াকাun বয্বহার কের ৈতির 
যাবতীয় নতুন আেবদেন আেগ েথেকi বেস যােব। eকবার ei েডটা সmূণর্ কের o েসভ কের 
েফলেল পর agসর হেত ‘েহাম’ টয্ােব িkক ক ন। 
আমার iিতমেধয্i eকিট My NY.gov aয্াকাun থাকেল কী হেব? 
আপিন iিতমেধয্i My NY.gov -e েরিজsাডর্  হেয় থাকেল My NY.gov -e যান o 
সাiন iন ক ন, তারপর আপনার কােছ uপলb িবকl িল েথেক NYS লাiেসn েসnারিট 
িনবর্াচন ক ন। eিট আপনার NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাun ৈতির কের েদেব। NYS 
লাiেসn েসnাের ডানিদেকর uপেরর েকােণ ‘aয্াকাun বয্বsাপনা’ সংেযাগিটেত িkক ক ন। 
pেয়াজনীয় িফl িল পূরণ ক ন o ei েডটা আপনার aয্াকাun বয্বহার কের ৈতির যাবতীয় 
নতুন আেবদেন আেগ েথেকi বেস যােব। eকবার ei েডটা সmূণর্ কের o েসভ কের েফলেল পর 
agসর হেত ‘েহাম’ টয্ােব িkক ক ন। 
 
আিম কীভােব NYS লাiেসn েসnাের eকিট লাiেসেnর আেবদন করেবা?  
NYS লাiেসn েসnাের eকিট লাiেসেnর আেবদন করেত আপনার eকিট aয্াকাun ৈতির করা 
বা আপনার িবদয্মান aয্াকাuেn লগiন করা আবশয্ক। aনলাiেন আপনার লাiেসেnর আেবদন 
করেত ei ধাপ িল aনুসরণ ক ন: 

● eকিট aয্াকাuেn েরিজsার ক ন বা আপনার aয্াকাuেn লগiন ক ন 
(uপেরর “আিম কীভােব NYS লাiেসn েসnার (NYSLC) eর 
মেধয্ eকিট aয্াকাuেnর জনয্ েরিজsার করেবা” েদখুন)’ 

● eকবার NYS লাiেসn েসnাের লগiন করার পর আপিন ‘েহাম’ টয্ােব 
‘eকিট নতুন লাiেসn বা পারিমেটর জনয্ আেবদন ক ন’ িনবর্াচন ক ন 

● aনলাiেন pদt আেবদেনর িনেদর্ শ িল aনুসরণ ক ন 

● েকােনা সমথর্নকারী নিথপt থাকেল তা আপেলাড ক ন 

● aথর্pদান ক ন o িনি তকরেণর পৃ ািট মুিdত ক ন 

আপিন িনেজর aয্াকাuেn লগiন করেত o আপনার আেবদেনর িsিত েদখেত পারেবন। 
 
আিম কীভােব aনলাiেন eকিট aিতিরk লাiেসn ৈতির করেবা? 
eকিট aিতিরk লাiেসেnর আেবদন করেত আপনার aয্াকাuেn লগiন ক ন o ‘আমার 
লাiেসn িল িনয়ntণ ক ন’ টয্ােব িkক ক ন o তারপর ‘eখনi আেবদন ক ন! eকিট নতুন 
লাiেসn বা পারিমেটর জনয্’ সংেযােগ িkক ক ন। িনয়ম o শতর্ াবলী পেড় িনন o gহণ ক ন 
eবং িসেsম েসখান েথেক আপনােক গাiড করেব। 
 
আিম কীভােব aনলাiেন লাiেসেnর পুননর্বীকরণ করােবা? 

আপনার িবদয্মান NYS লাiেসn েসnার aয্াকাun থাকেল আপনার লাiেসেnর েময়াদ েশষ 
হoয়ার িতনমাস আেগ আপিন iেমল মারফৎ eকিট পুননর্বীকরেণর িবjিp পােবন।  ei iেমেল 
আপনার aয্াকাuেnর eকিট সংেযাগ রেয়েছ।  সংেযাগিটেত িkক ক ন o পুননর্বীকরেণর 
আেবদেনর মেধয্ িদেয় agসর েহান।         
 
আপনার িবদয্মান NYS লাiেসn েসnার aয্াকাun না থাকেল আপনার লাiেসেnর েময়াদ েশষ 
হoয়ার িতনমাস আেগ আপিন iেমল মারফৎ eকিট পুননর্বীকরেণর িবjিp পােবন।  ei 
িবjিpিটেত কীভােব eকিট NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাun ৈতির করেবন তার িনেদর্ শ 
েদoয়া রেয়েছ। 
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aনলাiন বয্বsায় আমার বয্বহারকারীর আiিড কী হেব? 

আপিন My NY.gov -e আপনার aয্াকাun ৈতির করার সময়i আপিন eকিট aননয্ 
বয্বহারকারীর আiিড ৈতির করেবন o আপনার iেমল aয্াে স বয্বহার করেবন।  তারপর আপিন 
আপনার aয্াকাuেn ei বয্বহারকারীর আiিড মারফৎ pেবশ করেত পারেবন। 

 
আিম কীভােব আমার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ আপেডট করেবা? 
িট sান রেয়েছ েযখােন আপনােক আপনার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ আপেডট করেত হয়।  
আপনােক আপনার েডটা My NY.gov -e o আপনার NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাuেn 
আপেডট করেত হেব। 
My NY.gov -e, aয্াকাun িনয়ntেণর তেথয্র জনয্ pায়শ িজjািসত p াবলী েদখুন। 
আপনার NYS লাiেসn েসnার aয্াকাuেn লগiন ক ন o আপিন সবেচেয় uপেরর সািরেত 
‘আমার লাiেসn িল িনয়ntণ ক ন’ িশেরানােমর সংেযাগিট েদখেত পােবন। েসখান েথেক আপিন 
eকিট েযাগােযাগ পিরবতর্ ন সংেশাধন সmূণর্ কের আপনার aয্াকাun আপেডট করেত পারেবন। 

 
আিম aনলাiেল আেবদন করেল আিম কীভােব িবভাগেক আমার শারীিরক 
পরীkার সmেকর্  জানােবা? 

oয়য্ািkং eর জনয্ আেবদন করেত সকল আেবদনকারীেক eকজন িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহকারী 
বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় পরীkা করােত হেব। ei লাiেসেnর আেবদনিট eকজন িচিকৎসক, 
িচিকৎসেকর সহকারী বা েপশাদার নাসর্ eর dারা পরীkা করােনার পর 30 িদেনর মেধয্ জমা েদoয়া 
আবশয্ক eবং আেবদনপেt তােদর নাম o েযাগােযােগর তথয্ থাকা আবশয্ক। sােsয্র শংসায়ন 
ফমর্ (DOS-1948) সmূণর্ করা আবশয্ক eবং তা েsট িবভােগর oেয়বসাiট েথেক 
ডাuনেলাড করা যােব। 
 
আপনার NYS লাiেসn েসnার বয্বহার কের করা aনলাiন আেবদনপেt আপনার সmূণর্ করা 
sােsয্র শংসায়ন ফমর্ eর তথয্ কােজ লাগােনা আবশয্ক। আপনার ei ফমর্িট েথেক িসেsেমর 
মেধয্কার sােsয্র শংসায়েনর েkt িলেত তথয্ pেবশ করােনার pেয়াজন। 
 
aনুgহ কের লkয্ ক ন:  ei সmূণর্ করা sােsয্র শংসায়ন ফমর্িট ei pেয়াজনীয়তা 
pিতপালেনর জনয্ eকজন aনুসnানকারীর dারা িহসাবপরীkা সােপk। িহসাবপরীkার uেdেশয্ 
আপনার কােজর জায়গায় ei ফেমর্র pমাণপt রাখা আবশয্ক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েগাপনীয়তার িবjিp 
আমােক িক আমার আেবদেন আমার েসাশয্াল িসিকuিরিট o যুkরা ীয় আiিড 
নmর িল pদান করেত হেব? 
হয্াঁ, আপনার কােছ েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর বা যুkরা ীয় আiিড নmর থাকেল আপনার েসi নmর 
জানােনা আবশয্ক।  আপনার কােছ েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর বা যুkরা ীয় আiিড নmর না থাকেল 
aনুgহ কের eকিট িলিখত বয্াখয্া িদন। 
 
েsট িবভােগর েথেক সকল লাiেসn pাপেকর যুkরা ীয় েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর o 
িনেয়াগকতর্ ার পিরিচিত নmর সংgহ করার pেয়াজন। ei ধরেণর বয্িkগত তেথয্র aনুেরাধ করার o 
বজায় রাখার কতৃর্ t কর আiেনর §5 o সাধারণ বাধয্বাধকতা আiেনর §3-503-e পাoয়া যােব।  
আপনার e িল pকাশ করা বাধয্তামূলক। ei তথয্ করােরাপ o aথর্ িবভাগেক েসi বয্িk, বয্বসা 
o aনয্েদর সনাk করেত সkম কের যারা কেরর িরটানর্ দািখল করায় aপরাধী aথবা িনেজেদর 
কেরর দায়েক aবমূলয্ািয়ত কেরেছন eবং eবং তা সাধারণতঃ করােরাপ o aথর্ কিমশনােরর dারা 
pশািসত কেরর dারা pভািবত বয্িkেদর সনাk কের। eিট কর pশাসেনর o কর আiেনর dারা 
aনুেমািদত aনয্ানয্ uেdেশয্ বয্বহার করা হেব eবং eিট িশ  সহায়তা বলবৎকরণ সংsা বা তােদর 
aনুেমািদত pিতিনিধেদর aথবা aনয্ানয্ েsেটর pিতি ত েসাশয্াল িসিকuিরিট আiেনর িশেরানাম 
IV-D aনুসােরo বয্বহার করা হেত পাের eকিট সহায়তার আেদশ pিত া, পিরবতর্ ন বা বলবৎ 
করেত, িকn তা জনগেণর জনয্ uপলb হেব না। েযখােন নmর pদান করা হেয়েছ েসখােন eকিট 
িলিখত বয্াখয্ারo pেয়াজন রেয়েছ। ei তথয্ pশাসন o বয্বsাপনা পিরচালেকর dারা লাiেসিnং 
তহতয্ বয্বsায়, One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, 
NY 12231-0001-েত ধের রাখা হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

আপিন িক েভাট েদoয়ার জনয্ িনবnন করেত চান? 
 
aনুgহ কের www.elections.ny.gov/votingregister.html-েত NY State Board of Elections িগেয় 

েদখুন  

aথবা 1-800-FOR-VOTE কল কের NYS েভাট দাতার িনবnন পtিটর জনয্ aনুেরাধ জানান।  
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  FOR OFFICE                APPLICATION NUMBER                            FEE   $40 or $50 
USE ONLY                  AEW-A-____ - ______________ 

                                                                                                                                
New York State 

Department of State 
Division of Licensing Services 

Appearance Enhancement 
P.O. BOX 22049         

Albany, NY 12201-2049 
gাহক পিরেষবা: (518) 474-4429       

www.dos.ny.gov 
 
 oয়য্ািkং eর আেবদন 
 

ei আেবদনপtিট পূরণ করার আেগ িনেদর্ শ িল পেড় িনন। আপনার pিতিট pে র utর েদoয়া o মুিdত করা আবশয্ক।  
কািল িদেয় েলখা pিতিkয়া। 
 

aনুgহ কের নীেচর েযাগয্ পছn িলর মেধয্ eকিট িনবর্াচন ক ন। 
আিম ei িভিtেত িবেশষ aনুমিতপt gহণ ($40 আেবদেনর িফ েদoয়ার pেয়াজন) করার জনয্ আেবদন করিছ: 
 

 1  New York State eডুেকশন aয্াn ekািমেনশন (75 ঘnা aধয্য়েনর aনুেমািদত েকাসর্ সmূণর্ করা হেয়েছ) 

 2.  আেগকার িনu iয়কর্  oয়য্ািkং eর িবেশষ aনুমিতপt – লাiেসn UID #                                                 েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ 

 3  New York State বা মািকর্ ন যুkরাে র বাiের িশkালাভ (asায়ী লাiেসn পাoয়ার েযাগয্) 

 4.  aিভjতা:  New York State বা মািকর্ ন যুkরাে র বাiের 5 বছর                     রাজয্                                   েদশ 

 
আপিন uপেরর পছn 1, 2 বা 3 িনবর্াচন কের থাকেল আপিন eকিট ছয়মােসর সামিয়ক লাiেসেnর আেবদন করেত পােরন (aিতিরk $10 িফ েদoয়ার pেয়াজন) যা আপনােক কারবার চািলেয় যাoয়ার 

সময় িনu iয়কর্  েsেটর পরীkা েদoয়ার সুেযাগ কের েদয়। 
 

 আিম ছয় মােসর asায়ী লাiেসেnর aনুেরাধ করিছ। ($40 + $10 = $50 আেবদেনর ফী িদেত হয়) 
 

আপিন uপেরর পছn 1, 2 বা 3 িনবর্াচন কের থাকেল আপনার আেবদন aনুেমাদেনর পর আপনােক পরীkার eকিট সময়সূিচ িনধর্ারণ করার সংেযাগ iেমল কের েদoয়া হেব। 
 

            আমার পরীkা েদoয়ার জনয্ িবেশষ বেnাবs pেয়াজন 
আপনার েশখার pিতবnকতা aথবা েকােনা শারীিরক, মানিসক বা মনsািtক pিতবnকতা েথেক থাকেল eবং িবেশষ ধরেণর পরীkা বয্বsার aনুেরাধ করেল আপনার আেবদেনর সে  eকিট সmূণর্ পূরণ 

করা “িবেশষ ধরেণর পরীkা বয্বsার aনুেরাধ” eর ফমর্ (DOS-1591) জমা েদoয়া আবশয্ক।  eছাড়াo আপনার ডাkার, aনয্ েযাগয্ েপশাদােরর কাছ েথেক সহায়ক দিলল aথবা sুল বা aনয্ 

pিত ােন আেগকার uপেযাজেনর pমাণ জমা করেত হেব যােত আপনার aবsার বণর্না eবং েয পিরবধর্েনর aনুেরাধ করা হেয়েছ তার বয্াখ্য়া জানােত হেব।  আপনার আেবদেন aনুেমাদন পাoয়ার পর 

আপনার পরীkার সময় িsর করার জনয্ NYS-eর eকজন pিতিনিধ আপনােক েযাগােযাগ করেবন।
  

 আেবদেকর তথয্ 
 

pথম নাম পদবী মােঝর নাম pতয্য় 

বািড়র িঠকানা (রাsার নাম eবং রাsা নmর জানােবন) সুiট, aয্াপা. iuিনট 

শহর রাজয্ িজপ+4  কাuিn                           েদশ 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা (eখােন িপo বk pদান ক ন) 

শহর রাজয্ িজপ+4 কাuিn                           েদশ 

i-েমল aয্াে স েসাশাল িসিকoিরিট নmর েফেডরাল টয্াkেপয়ার আiিড 

জn তািরখ  বািড়র েফান েমাবাiল েফান কমর্sেলর েফান 



 
 
 oয়য্ািkং eর আেবদন 
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sােsয্র শংসায়ন – আপনার িনেজর শারীিরক পরীkার পেরর 30 িদেনর মেধয্ ei আেবদনপtিট জমা েদoয়া আবশয্ক। 
 
আিম eকজন যথাযথ লাiেসnধারী িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহকারী বা েপশাদার নাসর্ eবং ei aেবদেন েয বয্িkর নাম েদoয়া হেয়েছ তািরেখ                                                   
(শারীিরক পরীkার তািরখ)I তার িটন শারীিরক পরীkা চলাকালীন আিম েকােনারকম সংkামক বা সংkমণেযাগয্ েরােগর uপিsিতর pমাণ পাiিন যা আচরণকারীর েপশাগত আচরেণর ফেল জনগেণর 

সদসয্েদর পেk uেlখেযাগয্ ঝঁুিক বা সরাসির আশ া সৃি  কের।  

 
িচিকৎসেকর নাম মুিdত ক ন 
  
 
কােজর জায়গার িঠকানা 
 
    
                                      
   
 
ডাkােরর sাkর  তািরখ 

 
 
িশ  সহায়তা িববৃিত  
ei আেবদনপেt sাkর করার dারা আিম শংিসত করিছ েয, ei আেবদেনর তািরেখ, আিম েকােনা িশ  সহায়তা pদােনর বাধয্বাধকতার aধীন নi aথবা আিম েকােনা িশ  সহায়তা pদােনর 

বাধয্বাধকতার aধীন হেল আমার চারমাস বা তার েবিশ সমেয়র িশ  সহায়তার aথর্ বেকয়া েনi aথবা আিম আয় িনবর্াহ মারফৎ বা আদালেত সmত aথর্রািশর dারা বা পিরেশাধ পিরকlনার dারা বা 

পkসমূেহর dারা সmত হoয়া পিরকlনার dারা aথর্pদান করিছ aথবা আমার িশ  সহায়তা আদালেত বেকয়া থাকা মামলা সােপk aথবা আিম সরকাির সহায়তা বা পিরপূরক িনরাপtা আয় pাp করিছ। 

আেবদনকারীর শপথ – আিম িমথয্া হলেফর শািsর aধীেন শপথ করিছ েয, ei আেবদনপেt েদoয়া িববৃিত িল সতয্ o সিঠক।  আিম আরo শপথ করিছ েয, আিম সাধারণ বয্বসািয়ক আiেনর 

ধারা 27 o তার aধীেন েঘািষত িনয়ম o pিবধান িলর িবিধসমূহ পেড়িছ o বুেঝিছ। 
 
 
 
X 
     আেবদনকারীর sাkর          তািরখ 

 
 
আপিন যিদ New York State eডুেকশন aয্াn ekািমেনশেনর িভিtেত আেবদন কেরন, আপনার sুেলর ডায়েরkার বা িpিnপােলর িনেmাk aংশ 
পূরণ কের িদেত হেব: 
 
িনu iয়কর্  েsট aনুেমািদত sুেলর িনি তকরণ  
 
 

sুেলর নাম 

sুে়লর িঠকানা (রাsার নাম eবং রাsা নmর জানােবন) 

শহর রাজয্ িজপ+4 

sুেলর কািরkলাম েকাড (NYS িডপাটর্ েমn aফ েsট dারা িনধর্ািরত পাঁচ সংখয্ার েকাড) 

sুেলর ডায়েরkার বা িpিnপােলর সmূণর্ নাম (মুিdত) েখতাব (ডায়েরkার বা িpিnপাল) 

আেবদেকর সmূণর্ নাম (মুিdতা) 
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আিম সmিত িদিc o িমথয্া হলেফর শািsর aধীেন শপথ করিছ েয, uপেরাk sুলিট িশkা আiন §5001 সােপেk যথাযথ eবং/বা State of New York-eর েবাডর্  aফ িরেজnেসর dারা 

aনুেমািদত।  ei আেবদেন েয বয্িkর নােমােlখ আেছ িতিন (তািরেখ)  সফলভােব 75 ঘnা aধয্য়েনর aনুেমািদত েকাসর্ সmূণর্ কেরেছন। 
 
 
 
 
    
    sুেলর পিরচালেকর/aধয্েkর sাkর  তািরখ:  
 
 

 
 

sুেলর সীলেমাহর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

aনুgহ কের ei আেবদেনর সে  মেন কের আপনার আেবদেনর ফী (যা NYS িডপাটর্ েমn aফ েsটেক িদেত হেব) — আেবদন eবং asায়ী লাiেসেnর জনয্ $50; বা ধু 
আেবদেনর জনয্ $40  

ছাড়াo pেয়াজনমত বয্াখয্া eবং িববৃিত জমা করেবন। আপনার বয্া  যিদ েচক েফরত েদয় তাহেল $20 ফী দািব করা হেব। আপিন চাiেল  
েkিডট কােডর্ র dারা aথর্pদান করেত পােরন, aনুgহ কের আমােদর oেয়বসাiেট যান www.dos.ny.gov eকিট েkিডট কােডর্ র aনুেমাদন   

ফমর্ pাp করেত, যা পূরণ করেত o ei আেবদনপেtর সে  েফরত পাঠােত হেব। 
 

আপনার বাসsান eবং iেমল aয্াে েস েকান পিরবতর্ ন হেল িবভাগেক তার বয্াপাের জািনেয় েদoয়া জ রী  

যােত আপিন পুননর্বীকরেণর িবjিp eবং আপনার ei লাiেসn সmnীয় aনয্ েকােনা িবjিp েপেত পােরন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




